Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo
w okresie międzysesyjnym
Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza Gminy Borne
Sulinowo odbyła się w dniu 19 marca 2008 roku.
SPOTKANIA
1.

W dniu 19 marca br. - wywiad dla telewizji Gawex.

2.

W dniu 20 marca br. spotkanie z grupą młodzieży Bornego Sulinowa, która w ramach programu
"Make a Connection - Przyłącz się!" napisała projekt i otrzymała dotację w wysokości 4500,- zł.
Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 14 – 21 lat. Celem projektu jest stworzenie dla
młodzieży warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego.

3.

W dniu 25 marca br. - spotkanie z Prezesem PUK Sp. z o.o.

4.

31 marca br. spotkanie z przedstawicielem ambasady Szwecji Panem Gunnarem Haglund oraz
przedstawicielem szwedzkich środowisk biznesowych Panem Kristofferem Klim.

5.

W dniu 2 kwietnia br. spotkanie z Dyrektorem SP w Bornem Sulinowie. Celem spotkania było
wstępne omówienie wytycznych do arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2008/09.

6.

W dniu 4 kwietnia br. Zastępca Burmistrza spotkał się w moim imieniu z przedstawicielami
Fundacji Wiedza i Rozwój. Spotkanie poświęcone było omówieniu możliwości wspólnego
pozyskiwania funduszy zewnętrznych na inicjatywy oświatowe w gminie Borne Sulinowo.

7.

W dniu 4 kwietnia br. spotkanie z dyrektorami szkół oraz przedstawicielem PPKS
w Szczecinku. Podczas spotkania omówiono wyniki współpracy dotyczące realizacji zadania
„Dowóz uczniów do szkół” za lata 2005 – 2008.

8.

W dniu 8 kwietnia br. spotkanie z przedstawicielami firmy Remondis.

9.

W dniu 10 kwietnia br. Zastępca Burmistrza wziął udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej
PUK Sp. z o.o.

10. W dniu 10 kwietnia br. udział w Zebraniu Wiejskim z mieszkańcami wsi Krągi.
11. W dniu 10 kwietnia br. spotkanie z przewodniczącymi jednostek pomocniczych gminy. Tematyką
spotkania było omówienie spraw bieżących sołectw.
12. W dniu 14 kwietnia br. spotkanie z Naczelnikiem Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP.
13. W dniu 15 kwietnia br. spotkanie się z dyrektorami ZS w Łubowie oraz ZS w Bornem Sulinowie
- omówienie wytycznych do arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2008/09.
14. W dniu 16 kwietnia br. spotkanie z Państwem Lidią i Willim Uttendorf z Juchowa. (nawiązanie
współpracy z gminą Kranenburg)
15. W dniu 16 kwietnia br. otworzyłam wystawę malarstwa Pani Barbary Suleckiej w galerii tut.
Urzędu.
16. W dniu 17 kwietnia - udział w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Lipiu.

17. W dniu 18 kwietnia br. - spotkanie ze studentami Koła Geografów Uniwersytetu
A. Mickiewicza w Poznaniu.
18. W dniu 21 kwietnia br. zapoznałam się ze stanowiskiem Komisji do przeprowadzenia
naboru na stanowisko referenta ds. infrastruktury komunalnej.

19. W dniu 22 kwietnia br. - udział w szkoleniu dotyczącym podpisu elektronicznego.
20. W dniu 23 kwietnia br.- spotkanie się z Komendantem Komendy Powiatowej Policji
w Szczecinku oraz Komendantem Komisariatu w Bornem Sulinowie.
21. W dniu 24 kwietnia br.

- spotkanie dotyczące organizacji imprezy pn.: „Majówka

z lotnikami”.
22. W dniu 25 kwietnia br. - udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego
w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół w Bornem Sulinowie.

GOSPODARKA KOMUNALNA
23. Podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w BIP-e oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty informację o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży położonych w:
a) Bornem Sulinowie, obrębie 05, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami Nr 7/272, 7/376,
7/261, w obrębie 07 oznaczonej Nr 55/16 oraz w obrębie 06 oznaczonej Nr 89/120;
b) Łubowie, obrębie Łubowo, działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 325/3 i nr 576/7;
c) Unieminie, obrębie Uniemino, działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 35/4;
d) Bornem Sulinowie, obrębie 05, lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku nr 3A, posadowionym na
działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 4/6;
e) Bornem Sulinowie, obrębie 05, lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 3B, posadowionym na
działce oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 4/6;
f)

Krągach, obrębie Krągi, lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 67, posadowionym na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 302;

g) Dąbrowicy, obrębie Dąbrowica, budynku mieszkalnego nr 3, posadowionego na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 12/130;
h) Piławie, obrębie Piława, działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 139/12.
24. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, w BIP-e oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty informację o terminach przetargów na zbycie nieruchomości w:
a) Przybysławiu, obrębie Przybysław, działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 107, 96 i 97;
b) Krągach, obrębie Krągi, działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 313,314, 331/3, 333, 334;
c) Bornem Sulinowie, obrębie 06, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 87/113;
d) Przyjezierzu, obrębie Przyjezierze, działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 62/5
i 62/6- II-gi przetarg;
e) Juchowie, obrębie Juchowo, lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 41 posadowionego na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 18/2 – II-gi przetarg.
25. Podpisano akty notarialne zbycia nieruchomości:
a) niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, oznaczonej w rejestrze
gruntów działką Nr 87/108 o pow. 0,0025 ha;
b) niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, oznaczonej w rejestrze
gruntów działką Nr 87/107 o pow. 0,0022 ha;
c) lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, przy Al.
Niepodległości 46D, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 66/2 o pow. 0,4724 ha.
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26. Podpisano akt notarialny dokonania na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Szczecinie darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bornem Sulinowie,
obręb 04, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 8/66 o pow. 0,1493 ha.
27. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku:
a) z wnioskami o wydanie odpisu z Księgi Wieczystej Nr 35405;
b) z wnioskiem o ujawnienie w księdze wieczystej 18905 podziału działek, położonych w Bornem
Sulinowie, obręb 05, oznaczonych Nr 7/79 i 7/263;
c) z wnioskiem o ujawnienie w księdze wieczystej 16679 podziału działek, położonych
w miejscowości Piława, obręb Piława, oznaczonych Nr 180/2, 180/5, 180/6, 180/8;
d) z wnioskiem o ujawnienie w księgach wieczystych działek położonych w

miejscowościach:

Uniemino, Krągi i Śmiadowo.
28. Zawarto umowy na dzierżawę (najem), następujących nieruchomości stanowiących własność
Gminy Borne Sulinowo:
a) część działki o pow. 60 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 12, położonej przy ul. Bolesława
Chrobrego w Bornem Sulinowie, obręb Borne 07, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
handlowo-gastronomicznej. Minimalna stawka czynszu 2,50 zł. za 1m2 powierzchni użytkowej
+ 22% VAT (miesięcznie) + podatek od nieruchomości. Okres dzierżawy 3 lata.
b) lokal użytkowy nr 4 o pow. 79,60 m2, położony w budynku mieszkalno – usługowym nr 24
w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem
11/13, z przeznaczeniem teren zabudowy usługowej i magazynowej do uzgodnienia. Minimalna
stawka czynszu 0,50 zł. za 1m2 lokalu + 22% VAT (miesięcznie) + podatek od nieruchomości.
Okres dzierżawy rok.
c) lokal użytkowy o pow. 740 m2, położony w budynku magazynowo – garażowym przy
ul. B. Chrobrego w miejscowości Borne Sulinowo, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów
Nr 55/124, obręb 07, teren przeznaczony pod magazyny, składy, produkcję, handel, garaże.
Minimalna stawka czynszu 3,00 zł. za 1m2 lokalu + 22% VAT (miesięcznie) + podatek od
nieruchomości. Okres dzierżawy 3 lata.
29. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu:
a) Budynek magazynowy o pow. 70 m2, położony na działce oznaczonej w ewidencji

gruntów

Nr 7/365 przy ul. Towarowej w Bornem Sulinowie, z przeznaczeniem na bazy składy. Okres
dzierżawy 3 lata.
b) Wydzielone działki gruntów o powierzchni od 100 m2 do 400 m2 przeznaczone na cele ogródków
działkowych, oznaczone w ewidencji gruntów nr 147, 148 położone w miejscowości Krągi, obręb
Krągi. Okres dzierżawy 10 lat.
c) Lokal użytkowy wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 101,7 m2, położony
w budynku na działce nr 1/2 w miejscowości Kiełpino, obręb Kiełpino. Okres dzierżawy rok.
d) Lokal magazynowo – garażowy o pow. 20 m2, położony przy ul. Lipowej w miejscowości Borne
Sulinowo, oznaczony w ewidencji gruntów numerem 1/180, obręb 07. Okres dzierżawy 3 lata.
e) Część działki (1000m2) oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 180/9 w miejscowości Piława,
obręb Piława z przeznaczeniem na pole biwakowe. Okres dzierżawy - rok.
30. Rozwiązano umowę dzierżawy z Panem Krzysztofem Witek na dzierżawę ogródka działkowego
oznaczonego nr 19, położonego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 147 i 148
o łącznej pow. 7,8093 ha, w miejscowości Krągi.
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31. Wydano zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego tj. ul. Jeziorna 10, dla nieruchomości,
położonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów
Nr 203/21 stanowiącej własność Pana Stanisława Niezgody.
32. Na wniosek dzierżawcy Pani Doroty Staranowicz – Czekeryło, z uwagi na liczne zacieki na suficie
i ścianach przeprowadzono kontrolę stanu technicznego obiektu, położonego na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 46/4 przy ul. Brzechwy w miejscowości Borne Sulinowo,
obręb Borne 06 (była wartownia).
33. Podpisano

Aneks

Januszkiewiczem,

do

umowy

dzierżawy

Nr

w

którym

zaktualizowano

30/2007,

zawartej

powierzchnię

z

Panem

Zenonem

dzierżawionego

budynku

magazynowego.
34. Przesłano

do

Zachodniopomorskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

w Szczecinie

Delegatura

w Koszalinie informację o ujawnieniu w księgach wieczysty działek mienia gminnego położonych
w miejscowościach: Borne Sulinowo, Przyjezierze, Uniemino.
35. Udzielono informacji dla Starostwa Powiatowego w Szczecinku w sprawie dot. nabycia prawa
własności bądź użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie
miasta i gminy Borne Sulinowo, w poczet wartości mienia pozostawionego poza granicami
państwa polskiego. Informacja dotyczyła m.in. Pana Kazimierza Zdanowicza, Jana Zdanowicza,
Franciszka Liniewskiego, Wiktorii Liniewskiej, Teresy Sowirka, Józefa Śiwirskiego oraz Jadwigi
Śiwirskiej.
36. Wydano 32 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
37. Zatwierdzono Roczne Plany Łowieckie na rok gospodarczy 2008/2009 dla Kół

Łowieckich:

„Boruta”, „Darzbór”, „ Trop” , „ Myśliwiec”, „So-kół”.
38. Wydano do celów emerytalnych zaświadczenie potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym dla
Pani/a Kazimierza Jodziewicza, Ireny Kuzio, Anny Borowskiej, Mirosława Obarzanek.
39. Kierownik

Referatu

Nieruchomości

i

Rolnictwa

uczestniczył

w

posiedzeniu

Walnego

Zgromadzenia „sprawozdawczo – wyborczego” Gminnej Spółki Wodnej w Bornem Sulinowie.
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
40. W miesiącu kwietniu 2008r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-27 S za okres od 01 stycznia do 31 marca
2008 roku.
41. W miesiącu kwietniu 2008 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
informację o nie udzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w miesiącu marcu 2008 r.
tj. w danym okresie sprawozdawczym .
FINANSE
42. W dniu 19 marca 2008 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie i przedłożono Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2007 rok wraz z załącznikami. W tym samym dniu
przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sprawozdanie
z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2007 rok.
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43. W dniu 26 marca 2008 roku złożono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie zapotrzebowanie na środki finansowe na wdrożenie ustawy z dnia 07.09.2007r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378) w łącznej wysokości
15.450,00 zł. Zgodnie z w/w ustawą od dnia 1 września 2008 roku prowadzenie spraw zaliczek
alimentacyjnych będzie zadaniem własnym gminy (obecnie zadanie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej).
44. W dniach 31.03.-01.04.2008r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Szkole
Podstawowej w Bornem Sulinowie. Przedmiotem kontroli była:
a) sprawozdawczość budżetowa – rzetelność sporządzania sprawozdań,
b) terminowość

regulowania

zobowiązań:

odprowadzanie

podatku

do

osób

fizycznych,

odprowadzanie składek ZUS,
c) wydatki bieżące: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
d) uregulowania wewnętrzne i zasada polityki rachunkowości,
e) wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Kontrola została przeprowadzona przez Kierownika Referatu Finansów i Budżetu oraz Główną
Księgową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W wyniku
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
45. W dniu 4 kwietnia 2008 roku wraz z pismem przewodnim Nr K-ZZ-0022/38/LK/08 otrzymano
z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie uchwałę
Nr XII/38/Z/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia
3 kwietnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2007
roku. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za
2007 rok wraz z informacją z przebiegu jego wykonania w zakresie zadań własnych, zleconych
i wynikających z porozumień.
46. W dniu 8 kwietnia 2008 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie:
a) bilans jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo sporządzony na dzień 31.12.2006r.,
b) zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Borne Sulinowo sporządzone na dzień
31.12.2006r.,
c) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostek budżetowych Gminy Borne
Sulinowo sporządzony na dzień 31.12.2006r.,
d) bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień
31.12.2006r..
47. W dniu 10 kwietnia 2008 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie sprawozdanie Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca I kwartału roku 2008.
48. W dniu 15 kwietnia 2008 roku zostało przesłane do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury
w Koszalinie sprawozdanie Rb-50 (o dotacjach i wydatkach) za I kwartał 2008 roku związanych
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
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49. W dniu 15 kwietnia 2008 roku zostało przesłane do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie sprawozdanie Rb-50 (o dotacjach i wydatkach) za I kwartał 2008
roku związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
50. W terminie do dnia 24 kwietnia 2008 r. zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do końca
I kwartału 2008 roku:
a) Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
b) Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
c) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego,
d) Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
e) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
f)

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami,

g) Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami.
29. W terminie do dnia 28 kwietnia 2008 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania Rb-Z kwartalne sprawozdanie
o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz Rb-N kwartalne
sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec I kwartału 2008 roku dotyczące
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.
30. Zarządzeniem Nr 25/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 11 kwietnia 2008 roku
wprowadzono instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo.
PROMOCJA I WSPÓŁPRACA
31. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym - kontynuacja projektów:
a) Program Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA II - Projekt „Budowa
Niekomercyjnej Sieci Komputerowej BSNet”.
Dokonano odbioru sieci BSNet. Podłączono kolejnych abonentów z miejscowości Krągi.
b) Program PFRON „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.
W dniu 13.03.2008r. przesłano do PFRON O/Szczecin sprawozdanie finansowe z realizacji w/w
programu. W dniach 19-21.03.2008r. wypłacono 37 beneficjentom programu II transzę
dofinansowania kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych.
c) Program „Nasza świetlica II” Projekt „W Dąbiu jest drewno i nie tylko”
W dniu 28.03.2008r. przesłano do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z realizacji projektu.
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32. Złożono wnioski o dotacje:
a) „Program wyrównywania różnic między regionami”
Dnia 12.03.2008r. złożono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku wniosek
o dofinansowanie kwotą 74 230,00 zł zakupu busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych ze
szkół gminy Borne Sulinowo w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.
b) Program Wspierania Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Woj. Zachodniopomorskim
Dnia 14.04.2008r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego
wniosek o dofinansowanie kwotą 20 000,00 zł modernizacji boiska piłkarskiego w Łubowie.
c) „Pożyczki inwestycyjne 2008”
Przesłano do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie deklarację przystąpienia do programu
„Pożyczki inwestycyjne 2008”.
33. Dokumenty strategiczne do wniosków o dotacje:
a) Plany Odnowy Miejscowości
Podpisano umowę z Europejskim Centrum Doradczym z Poznania na wykonanie Planów Odnowy
Miejscowości dla 10-ciu sołectw gminy Borne Sulinowo. Przygotowano i wysłano pismo do
sołtysów w celu konsultacji potrzeb inwestycyjnych wpisujących się w działanie „Odnowa Wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozpoczęto proces zbierania informacji koniecznych do
sporządzenia POM-ów.
34. Przygotowania do złożenia wniosków o dotacje:
a) Program „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży”
Dnia 11.04.2008r. kierownik i pracownik referatu uczestniczyli w spotkaniu Burmistrza Renaty
Pietkiewicz-Chmyłkowskiej z dyrektorem SP w Bornem Sulinowie Wiesławem Tranbowiczem.
Spotkanie dotyczyło odnowienia wymiany dzieci i młodzieży pomiędzy gminą Borne Sulinowo,
a czeską gminą Ralsko i złożenia wniosku do MEN w ramach programu „Międzynarodowa
współpraca szkół i wymiana młodzieży”.
b) PROW 2007-2013 „Odnowa Wsi”
Dnia 21.03.2008r. w Radaczu pracownik Referatu PW i kierownik Referatu RI uczestniczyli
w spotkaniu z-cy Burmistrza Bogdana Korpala z sołtysem Radacza i władzami miejscowego klubu
„Bricomarche”. Celem spotkania było określenie zakresu planowanych działań pod kątem
przygotowania wniosku "Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie
ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych".
35. Zagospodarowanie gminy:
a) Wysłano zapytanie do firm zajmujących się dostarczaniem i montażem urządzeń na place zabaw.
Wybrano lokalizacje placów zabaw w miejscowościach: Nobliny, Dąbie oraz Juchowo.
36. Dnia 02.04.2008r. kierownik referatu PW zorganizował i uczestniczył w spotkaniu z-cy
Burmistrza Bogdana Korpala z przedstawicielami CKiR, komendantem Straży Miejskiej,
prezesem klubu „Pionier 95”, oraz kierownikiem RI, Krzysztofem Zającem. Spotkanie dotyczyło
bezpieczeństwa imprez organizowanych na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Bornem
Sulinowie.
37. Współpraca z mediami:
a) Dnia 14.03.2008r. kierownik Referatu PW odbył spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego
Rajmundem Wełnicem i przekazał mu informacje dot. prowadzonych w referacie projektów,
spraw prowadzonych przez referaty UMiG Borne Sulinowo oraz wydarzeń odbywających się
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w UMiG i na terenie gminy Borne Sulinowo. Informacje te posłużyły do wydania marcowej
wkładki Głosu Koszalińskiego „Regiony”.
b) Wspólnie z przedstawicielem redakcji Głosu Koszalińskiego Dorotą Ciastek, opracowano
internetowy serwis gminy Borne Sulinowo na portalu GK.
38. Współpraca z jednostkami pomocniczymi:
a) Dnia 11.03.2008r. kierownik i pracownik Referatu PW uczestniczyli w spotkaniu Burmistrza
Renaty Pietkiewicz-Chmyłkowskiej z Radą Sołecką miejscowości Krągi. Członków Rady
poinformowano o:
-

procedurze zakładania i rejestracji stowarzyszenia w KRS,

-

stronach internetowych z ogłoszeniami o konkursach grantowych,

-

obecnych konkursach dotacyjnych,

-

podstawowych zasadach ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne.

39. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
a) Dnia 03.04.2008r. kierownik referatu uczestniczył w spotkaniu z-cy burmistrza Bogdana Korpala
z przedstawicielem Fundacji WiR z Karkowa. Spotkanie poświęcone było nawiązaniu współpracy
pomiędzy gminą Borne Sulinowo, a Fundacją WiR oraz omówieniem możliwości wspólnego
pozyskiwania funduszy zewnętrznych na inicjatywy oświatowe w gminie Borne Sulinowo.
b) Przy współpracy z prezesem ULKS w Bornem Sulinowie, opracowano dla Sekcji Taekwondo
wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w środowisku wiejskim „Działalność wiodących Ludowych Klubów Sportowych”.
c) Opracowano dokumentację dla Zarządu Głównego PCK w Szczecinie w związku ze zmianą
preliminarza zadań realizowanych przez organizację w 2008 r. i koniecznością sporządzenia
aneksu do umowy.
d) Sporządzono umowę pomiędzy Gminą Borne Sulinowo, a Stowarzyszeniem Lotniczym w celu
przekazania dotacji na organizację w dniach 1-3 maja 2008r. IX Ogólnopolskich Zawodów
Mikrolotowych im. Andrzeja Szylińskiego.
40. Współpraca z zagranicą:
a) Spotkanie z delegacją szwedzką
Dnia 31.03.2008r. kierownik i pracownik Referatu PW uczestniczyli w spotkaniu Starosty
Szczecineckiego Krzysztofa Lisa, Burmistrza Renaty Pietkiewicz-Chmyłkowskiej oraz z-cy
Burmistrza Bogdana Korpala z przedstawicielem Ambasady Szwecji Gunnarem Haglund oraz
przedstawicielem szwedzkich środowisk biznesowych Kristofferem Klim. Na spotkaniu kierownik
referatu PW przedstawił prezentację multimedialną „Borne Sulinowo-tworzenie miasta”.
Pracownik referatu PW przedstawił pomysł przygotowania projektu segregacji odpadów i wystąpił
z prośbą o pomoc w znalezieniu partnera w Szwecji celem przygotowania wspólnego wniosku do
programu Południowy Bałtyk.
b) Nawiązanie współpracy z gminą Kranenburg
Wystosowano pismo do burmistrza niemieckiej gminy Kranenburg w sprawie nawiązania
współpracy z gminą Borne Sulinowo.
41. Organizacja imprez:
a) 15-Lecie Bornego Sulinowa
- Dnia 07.03.2008r. kierownik Referatu PW wziął udział w spotkaniu Sekretarz urzędu Anny
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Gałązki z Komitetem Organizacyjnym ds. obchodów 15-lecia Bornego Sulinowa. Na spotkaniu
ustalono szczegółowy zakres zadań przydzielony poszczególnym członkom komitetu
i reprezentowanym przez nich instytucjom.
- Dnia 18.03.2008r. kierownik Referatu PW wziął udział w spotkaniu Sekretarz urzędu z dyrekcją
firmy Zniczmar z Bornego Sulinowa - sponsorem obchodów 15-lecia miasta.
- Dnia 04.04.2008r. kierownik Referatu PW wziął udział w spotkaniu Sekretarz urzędu Anny
Gałązki z dyrektorami szkół z terenu Miasta i Gminy Borne Sulinowo. Na spotkaniu dyrektorzy
przedstawili

szczegółowy

zarys

programu

artystycznego,

jaki

zaprezentują

uczniowie

poszczególnych szkół podczas obchodów 15-lecia Bornego Sulinowa.
- Dnia 09.04.2008r. kierownik Referatu PW wziął udział w spotkaniu Sekretarz urzędu z p.o.
dyrektora CKiR w Bornem Sulinowie, Renatą Komorowską, oraz dyrektorem MBP w Bornem
Sulinowie, Dominiką Kwinta. Spotkanie poświęcone było głównie promocji obchodów dni
Bornego Sulinowa.
OŚWIATA
42. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2007/2008:
a) Zakończono rozliczanie I transzy stypendium szkolnego wypłaconej przez Gminę Borne Sulinowo.
W stosunku do osób, które nie rozliczyły się z otrzymanej kwoty zostanie wszczęte postępowanie
egzekucyjne.
b) Zgodnie z informacją

opublikowaną

na stronie internetowej MEN o podziale dotacji

z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w poszczególnych gminach woj.
zachodniopomorskiego, rozpoczęto procedurę związaną z wypłatą II transzy stypendium. Do
wszystkich wnioskodawców, którzy we wrześniu 2007r. złożyli wnioski, wysłano druki niezbędne
do wydania decyzji zmieniającej i przyznania II transzy stypendium.
c) Opracowano dane do systemu informacji oświatowej „Formy pomocy materialnej dla uczniów”.
43. Obowiązek szkolny:
a) Pracownik Referatu PW przy współpracy z M-GOPS i szkołami skontrolował realizację obowiązku
szkolnego przez młodzież w wieku 16 – 18 lat. Do rodziców, którzy nie złożyli oświadczeń
o spełnianiu przez młodzież obowiązku szkolnego, wystosowano wezwania ostateczne wraz
z pouczeniem o możliwości nałożenia kary grzywny w przypadku, kiedy w/w obowiązek nie jest
spełniany.
b) Na wniosek dyrektora szkoły wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko uczniowi nie
spełniającemu obowiązku szkolnego. Z rodzicem ucznia przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą.
We współpracy z pedagogiem szkolnym, na bieżąco monitorowane jest wypełnianie powziętego
przez rodzica zobowiązania dot. systematycznego uczęszczania ucznia do szkoły.
c) Przygotowano dane statystyczne dotyczące spełniania obowiązku szkolnego niezbędne do
sprawozdania SIO według stanu na dzień 31 marca 2008r.
44. Kontrola i nadzór nad organizacją pracy placówek oświatowych:
a)

Przeprowadzono kontrolę doraźną w Zespole Szkół w Łubowie. Celem kontroli było ustalenie
stanu faktycznego

danych

statystycznych

wykazanych w sprawozdaniu SIO na dzień

30 września 2007 r. i danych po korekcie dokonanej na dzień 27 grudnia 2007 r. dotyczących
prawidłowości klasyfikowania uczniów do poszczególnych wag.
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b)

W dniu 31 marca 2008 r. odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej złożone przez nauczycieli
wnioski o przyznanie dopłaty do czesnego na dokształcanie zawodowe. Złożono 14 wniosków.
Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Ogółem na dofinansowanie przyznano kwotę
8.350,00 zł.

SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE
45. W miesiącu lutym 83 mężczyzn z rocznika 1989 stanęło do poboru.
46. Zatrudnienie skazanych:
a) Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym w Szczecinku prowadzi
nieodpłatnie dozorowane prace na cele społeczne, do których kierowane są osoby posiadające
wyrok – zamianę kary pozbawienia wolności na odpracowanie godzin na cele społeczne. Tą formą
resocjalizacji objęto w miesiącu marcu 3 osoby z 24 zgłoszonych przez Sąd, zaś w kwietniu 5 z 24.
Osoby te kierowane są głównie do prac porządkowych na terenie gminy w miejscu zamieszkania.
47. Działalność Komisji ds. PRPA:
a)

W okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Komisji. Na posiedzenie komisji wezwano
14 osób w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 8 osób.

b)

Złożono 8 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zobowiązanie do
leczenia odwykowego.

c)

Odbyły się 4 interwencje w miejscu zamieszkania uczestników postępowania o zobowiązanie do
leczenia odwykowego.

d)

Przyjęto 5 nowych wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

e)

Skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry - 4 teczki akt spraw w celu przebadania
i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osób od alkoholu.

48. Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy:
a) Gmina Borne Sulinowo po raz drugi przystąpiła do kampanii profilaktycznej pn: „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Jest to ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień.
Jednym z jej najważniejszych celów jest promocja zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla
dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych. Ideą kampanii jest pokazanie młodym ludziom
alternatywnych postaw wobec przemocy oraz takich używek jak alkohol i narkotyki. Działaniami
objęto uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
b) W dniu 16 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie szkolnych koordynatorów w/w programu.
c) Podpisano umowę na organizację kolonii letnich, w wyniku czego 15 dzieci z rodzin objętych
opieką Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wieku od lat 9 – 16
z terenu gminy wyjedzie na wypoczynek do Jarosławca.
d) W dniu 16 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie

Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy powołanego zarządzeniem Burmistrza nr 23/2008. Do zadań
wyżej wymienionego zespołu należy w szczególności:
-

kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,

-

podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku

i uruchamiania

procedur mających na celu jej powstrzymanie,
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-

opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznawania i zgłoszenia
przemocy domowej,

-

monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy,

a w szczególności

organizowanie współpracy służb,
-

zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie w gminie,

-

gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielenia pomocy w środowisku
lokalnym,

-

wspieranie już istniejących placówek,

-

opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

-

inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swej pracy
kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy - organizowanie szkoleń, konferencji, itp.

49. Promocja zdrowia
W dniu 14 kwietnia br. Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą
POLSKI PROJEKT 400 MIAST. Wystosowano pisma do rodziców dzieci w wieku 11 lat z prośbą
o wyrażenie zgody na ich przebadanie pod kątem występowania czynników ryzyka chorób układu
krążenia. Zaproszono również rodziców i dziadków tych dzieci do udziału w bezpłatnych
badaniach. Badania i zajęcia edukacyjne zostaną przeprowadzone w dniach od 21.04.br do
20.05.08r. Równolegle w Ośrodku Zdrowia przez okres trzech miesięcy położna będzie
wykonywała badania miernikiem tlenku węgla w wydychanym powietrzu u kobiet ciężarnych. Dla
kobiet z grupy ryzyka zostaną przeprowadzone indywidualne zajęcia edukacyjne. Po zakończeniu
projektu zostanie sporządzone sprawozdanie z realizacji projektu.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

50. W dniu 12 marca 2008r. odbyło się posiedzenie komisji urbanistyczno – architektonicznej
w sprawie opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta
Borne Sulinowo.
51. W dniu 1 i 8 kwietnia 2008r. odbyło się spotkanie w sprawie projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Borne Sulinowo oraz nieruchomości nr 12/91,
12/68, 12/65, 12/64, 22/20 położonych w miejscowości Dąbrowica.
52. Wydano:
a.

jedenaście wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b. dwadzieścia sześć zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c.

trzy decyzje w sprawie podziału nieruchomości,

d. dwie decyzje rozgraniczeniowe.
53.

Wszczęto dwa postępowanie w sprawie wydania decyzji rozgraniczeniowej.
OCHRONA ŚRODOWISKA

54. Wydano dziewięć pozytywnych decyzji w sprawie wycinki drzew.
55. Wydano trzy negatywne decyzje w sprawie wycinki drzew.
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56. Prowadzone

są

dwa

postępowania

w

sprawie

wydania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
57. Opracowana została aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Borne
Sulinowo na lata 2008-2011 i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na lata 2008-2011.
58. Gmina Borne Sulinowo wspierała będzie akcję zbiórki odpadów na terenie Gminy Borne Sulinowo
organizowaną w związku z obchodami święta "Dnia Ziemi", w której uczestniczyć będą wszystkie
szkoły z terenu Gminy Borne Sulinowo, tj. Szkoła Podstawowa i Zespół Szkół z Bornego Sulinowa,
Zespół Szkół z Łubowa, Gimnazjum z Silnowa oraz Szkoła Podstawowa z Juchowa i Jelenia.
Szkoły w/w akcję przeprowadzą w dniach 18-26 kwietnia 2008r.
59.

Prowadzone będzie postępowanie w sprawie umoŜliwienia dostępu do wody objętej
powszechnym korzystaniem - jez. Ciemino m. Grabno. Ustalani są właściciele
nieruchomości, którzy mają umoŜliwić dostęp do jez. Ciemino.
INWESTYCJE

60. Rozpoczęto II etap robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni chodnika przy ulicy
Zielonej w Bornem Sulinowie na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Chrobrego.
61. Trwają prace w zakresie niwelacji i porządkowania terenu zieleni osiedlowej położonego pomiędzy
ulicami Chopina i Konopnickiej w Bornem Sulinowie.
62. Na ukończeniu są ostatnie prace porządkowe po cięciach sanitarnych drzew w parku miejskim
w Bornem Sulinowie.
63. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Szczecinku o pozwolenie na budowę zadania:
„Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie”.
64. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą zadań:
a)

„modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rakowo”,

b) „modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Liszkowo”,
c)

„modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Nobliny”.

65.

Trwają prace w zakresie niwelacji, wycinki zakrzaczeń i porządkowania terenu
parkowego połoŜonego pomiędzy ulicami Zieloną i Jeziorną w Bornem Sulinowie.

66. Trwają

prace

związane

z

usunięciem

gruzu

z

działki

gminnej

Al. Niepodległości a ul. B. Chrobrego naprzeciw hali sportowej

położonej

pomiędzy

w Bornem Sulinowie bez

ponoszenia kosztów przez Gminę w zamian za pozyskany gruz.
67. Trwają prace w zakresie bieżących cząstkowych napraw nawierzchni bitumicznych.
68. Wykonano 10 miejsc postojowych przy ul Zielonej w Bornem Sulinowie.
69. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne
Sulinowo. Podpisano umowę z PUK Sp. z o.o. Borne Sulinowo, ul. Lipowa 6.
70. Zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zgodnie z Prawem Budowlanym zamiar
wykonania – uzupełnienia ogrodzeń cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Borne
Sulinowo, Juchowo, Łubowo, Kiełpino.
Równocześnie wysłano wniosek do Konserwatora Zabytków w Koszalinie o pozytywne
uzgodnienie w/w inwestycji.
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71. Podpisano umowę z PUK Sp. z o.o. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie
Gminy Borne Sulinowo w 2008 roku.
72. Wysłano zapytania ofertowe do 6 firm na zadanie: Rozbiórka dwóch obiektów magazynowych
zlokalizowanych na działce nr: 10/5 przy ul. Towarowej w Bornem

Sulinowie. Wpłynęła tylko

jedna oferta. Potencjalny wykonawca zaoferował 20 tys. zł netto za wykonanie rozbiórki
z uprzątnięciem terenu w zamian za pozyskane materiały rozbiórkowe.
73.

Wysłano 6 zapytań ofertowych na zadanie: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg
i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

74.

Wysłano 8 zapytań ofertowych na: Dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i gminy
w Bornem Sulinowie.

75.

Podpisano umowę na uporządkowanie działek gminnych z gruzu zlokalizowanego na terenach
przy ul. Orła Białego tj. przy ogródkach działkowych i terenach zlotu pojazdów militarnych.
Zadanie będzie wykonane bez ponoszenia kosztów przez Gminę i dodatkowo wykonawca przekaże
100 ton gruzu kruszonego.

76. Reagowanie kryzysowe:

a) Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgodnił „Plan ochrony zabytków gminy
Borne Sulinowo na wypadek konfliktu zbrojnego i wojny”.
77. Udział ochotniczych straży pożarnych w likwidacji pożarów i innych zdarzeń:
a) W okresie do 1 stycznia do 30 marca br. OSP brały udział w 36 zdarzeniach. Wydatki osobowe
wyniosły 7.108,90 zł. Tylko w okolicy wsi Liszkowo było 26 interwencji. W pierwszym kwartale
br. zrealizowano 35,7% budżetu, co spowodowane jest zakupem zestawu LUKAS do rozcinania
stali (27.000 ,- zł).

Borne Sulinowo, dnia 25 kwietnia 2008 r.
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